Agenda – oktober 2017
Expositie ‘Divine’
t/m eind november 2017 – Galerie Aepos
telefoon 051 246 22 05 | website www.galerieaepos.nl
Fotografie van Hans Flaman.
De expositie is te bezoeken tijdens kantooruren en - wanneer u van ver moet komen en niet voor een dichte deur
wilt staan - het liefst op afspraak.

Expositie ‘Geschiedenis Polderhoofdkanaal in beeld’
t/m 1 oktober 2017 – Sudergemaal
website www.damshus.nl
Van 13:30 tot 16:30 uur op zaterdag en zondag. Andere dagen: op afspraak.
Op herhaling de bijzondere fototentoonstelling. De verhalen zijn er nog: over het zware werk in het veen, over het
kanaal dat schep voor schep werd uitgegraven, over turfbokken en huizenhoge turfhopen, over het belang van het
kanaal waarmee turf en water werd afgevoerd. Naast de verhalen werden bij de heropening van het
Polderhoofdkanaal oude beelden verzameld en nieuwe foto’s gemaakt. Met het Sudergemaal en haar krachtige
en prachtige pompen als decor – één van Fryslân’s eerste elektrische gemalen – komt de expositie uitstekend tot
haar recht.

Kerkdienst
1 oktober 2017 – Protestantse gemeente
website www.doarpstsjerke.nl
Aanvang 9:30 uur in de Doarpstsjerke.
Voorganger dhr. E. van Halsema.
Na de dienst is er koffiedrinken.

Vrijwilligersavond
7 oktober 2017 – Zwembad De Blauwe Kamp
e-mail deblauwekamp@gmail.com | telefoon 051 246 21 11
Avond, speciaal georganiseerd voor de vrijwilligers die dit jaar meegeholpen hebben om het zwembad draaiende
te houden.

Sluitingsdatum kopij De Nijs Beetster
12 oktober 2017 – De Nijs Beetster
Tine de Kleine | e-mail tinedekleine@gmail.com | telefoon 051 246 15 20
Kopij aanleveren vóór 18:00 uur.
Dorpskrant De Nijs Beetster wordt doorgaans in de week daaropvolgend op vrijdag verspreid.

Kledingbeurs
14 oktober 2017 – Diaconie Doarpstsjerke
Minke Rinzema | telefoon 051 246 12 98 | Elisabeth Mulder | telefoon 051 246 13 04 |Sake Bergsma | telefoon 051
246 17 18
Van 10:00 tot 13:00 uur in De Rank.
Kledingbeurs voor de mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank Opsterland en Smallingerland. De mensen in
Beets die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen hebben de mogelijkheid om tijdens de kledingbeurs
mooie en warme kleding voor de herfst en winter uit te zoeken. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.
Wie kleding beschikbaar heeft kan terecht bij bovenvermelde personen. De kleding kan desgewenst worden
opgehaald.

Het leven op Urk
18 oktober 2017 – BvPF, Vrouwen van Nu Nij Beets/De Veenhoop
Frieda Harmsma |e-mail friedaharmsma@hetnet.nl |website www.vrouwenvannu.nl/nij-beetsde-veenhoop
Aanvang 14:00 uur in de Boppeslach.

Bloemschikken: ‘Herfstkleuren’
18 oktober 2017 – Hobbykeamer
e-mail hobbylys@gmail.com| telefoon 051 246 19 46
Van 19:30 tot 21:30 uur op het adres Geawei 6.
Opgeven kan tot 17 oktober 2017. Voor nadere informatie, zoals materiaal en kosten, neem gerust informatie op met
Lys Bakker.
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Agenda – oktober 2017
Huiskamerrestaurant open
20 oktober 2017 – Huiskamerrestaurant ús Doheem
website www.usdoheem.nl | telefoon 051 246 17 80
Aanvang 18:00 uur op het adres Geawei 10.
Het hoofdgerecht voor oktober 2017 is Kippendijen.
Elke derde vrijdag van de maand is Huiskamerrestaurant ús Doheem open. Net zoiets als in een echt restaurant maar
dan bij een particulier thuis in de woonkamer of in de keuken. Dat is anders eten in een andere ambiance.
In Huiskamerrestaurant ús Doheem eet u in de woonkamer die voor die gelegenheid is aangepast. Als het nog niet
donker is buiten kunt u kilometers over de landerijen kijken. Behaaglijk bij een mooi vuur in de houtkachel.
Voor € 22,50 heeft u een 3-gangenmenu, twee drankjes en koffie en thee. De gerechten worden bereid in een AGA,
een fornuis van 500 kg met onder meer vier ovens. Bij het bereiden wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van
producten uit eigen tuin, streekproducten en zoveel mogelijk is huisgemaakt.
Huiskamerrestaurant ús Doheem is kleinschalig en beperkt open. Het biedt plaats aan acht personen. Tijdig
reserveren is een pré. Zaterdag 21 oktober 2017 kunt u desgewenst ook in ons Huiskamerrestaurant terecht.
Wilt u met zijn allen (4 personen of meer) een ander hoofdgerecht? Dat kan. Kijk op onze website www.usdoheem.nl
voor de mogelijkheden en het is net zo handig om contact op te nemen.

Karakteravond
20 oktober 2017 – Mannenvereniging Noordermannen (voorheen: Grutte Pier)
website www.noordermannen.nl | e-mail gpnijbeets@uniteinchrist.nl
Deur open om 19:30, aanvang 20:00 uur tot 21:30 uur op het adres Swynswei 4.
Bijeenkomst voor mannen met en over de Bijbel, Barbecue en Bier. Elke keer hebben we een sprekers als gast.
Aanmelden bij Dick Zuidema via bovenvermeld e-mailadres.

Sluitingsdatum kopij Paadwizer
29 oktober 2017 – Protestantse gemeente
e-mail paadwizer.nijbeets@hotmail.com
Uiterste inleverdatum kopij kerkblad per e-mail of in het postvak in de Doarpstsjerke.
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